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 ةظوقحع قوفملا عج







 يف ظحاجلا ةلاس

 نمو تا نيسحلا ىلا لفاملا:ةلايلو نم ؟

 ذيبنلا حدم ىف

 رجلا يف يبرعلا رعشلا نم تاعوطقمو دئاصق
 . نيرعشعلا ثرقلا ىلا يلهاملا رصعلا ذنم























 ١( ريغ 3 ,





 * ايرزم ًامالك زكتف رمقلا ىأرو « هيوبأ هبسو .. ناركس
 ابمرحف كلذب ربخأ قافا امله « هلام نم ًاريثك راتخلا ىطعأو
 اهفو هسفن ىلع



















 لقتدقف «بدالا بتك









 لع ْنِب سابملا ناكو

 | اماو « نيقحمتتق ةءورلا اماو « نيفلتشف لقملا اما













 دسج يف ناحور يلو د تيك

 رطنم ندلاو لإ











 () ينغال
 للمخ الا نا

 : كلئادبع لاقف . هبتاك





 رقفلا اندواعو

 ةعومم يبرملا انبدا يف
 انثاذا ها

 هل



 ةمادم بيبحلا

 )0 )مركلا قلخم نا ىل









 احلا /|

 دلا ظفعاولا

 'فكلا
 ةداملا





 يف ظاجلايأر مخيف





 روْرِطو برا )ف وقول







 «اطابثا ةذللا
 ةثحولا ١





 طاشنلا دعب
 « نالجرلا يثلا دنع فلتخاو

 تءاجو# ةلفنلا هيلع تلمت

 ؛ركسلا تامالعر
 را



 تاقوالا مهفو ؛ تا

 رعرضلا نانسالا

 طرقب كبسح : ركسلاو













 .,منيمباتلاو « ى
 يف اوفلتخاو « دحلا

 نكد ءابناسو
 تناك ول

 لها ىلا اوجاتحا

 اوجرخي مل اك , يه



 وسلا مدلا نم مرح دق

 .او دبكلاو لاحطلا





 ةعاجو مهارباو دامحو ميكو

 نوبرسي اونك اومعز ابف ءالؤه نال , نيمدقتلا فلسلاو نيسباتلا
 . رخ مدنع يه يتلا ةذبنالا

 رقت ىلع قلط ”لح يه يا يناغالا نوحلاعي اونك كئاواو



 يناعد يذلا
 ةاسع "نم“ ضب دنع بانكلا اذه عقب نا ةفاغ اهنادل

 ابسانجا رك يف ينا
 اعدتبلا ابعاوناو ةمئشتسلا
 ركذل يدصق





 700ج لايت

 زيتا بف







 تررصا ناو
 ارمالا ةيلع نم كنع ىوزو
 ةسلا كخايشا .مبتت مث ء هل لواز ال راع كبقمب قرليو « همم

 مهعبت ||

 كادق نسحتساو كحلمتساو كقرطتسا هنا هللا لع



 هلاقن ىلع ظفاحت مل ولو « هتدحو هلاجل الإ



 !نيعشنا الولو











 مثتملا فا





 ةقوشمم هب فرطأل هديزا
 أ وأ ؛ ةدئفالا رضو هب ىل

 نادبالا هب علصا وا :ةليلملا راصبالا هب واحأل وأ ءةبرشألا













 ام انيلع ضرعي هدئاصق ىدحا ف و

 ءادوس ةمخض ةياخ

 يف هدنع دسكت ال نأ هل اهتدوح تك
 ىلا يشعالا رظتيو . ايلاغم اهنع







 ضشايبلا ةقداص ةقاف ءامدأ (1)

 مداخلا : فسائلاو فستلا (؟)





 :؟ ةمابلال ةيرن رق : تفآثا (

 رخلا اهف رصمب

 رض يو « .احتف ثالثي





(0) 
 . ريثكلا لالا اوبهو

 تاقا : اهتفا (؟)

 : قرا (م)
 ,اححلا  تافصرلا



 . هقفتيو هلام فلتي يذلا رّذبلا وهو



 اهقلخا يتلا ةمعانلإ ةيرقلا : ”نشلا . هاملإب ابحزم
 ظفح اذا هامل

 لا دمي نم : ةودغلا (؟)
 لا رشملا دب ْنِم







 « ةريخلا يف شيعي ناك « قارعلا ءارعش نم

 نامعتلا مدانيو « ةغبانلا رصاعيو

 ريككلاو ريغصلاب





 لالطأ ةلوخغ: هتقاعم نم

 متاللا اذها

 (هر ادعت ل

 دمصي يذلا : دمصلا («) .











 نم ىتش لثابق : دابع ىلا بوستم : يداسلا (4)
 . ةريخلاب برعلا

















 وخلا ىلا ةالم





 قرتح ءالأللا نم هيلع ىشخا

 فشلا هبجو يقهي“نكح بق يف





 فورعملا ديزي نب دم ىلا بتك

 ١ يوغللا « دربملاب »
 رخ ىلحي ىلا



















 ةيلالو كبر





 زتعملا نبا ىلا أطخ تبسن دقو

 يقانلا ايا









 رخل ىلا ركاب























 يال ا ا



 « نيملاصلا بقانم يف نيحايرلا شور » باتك بحاص

 اانع كوس
 تادعوشوبغّراؤتانل تماشو



 يفاسلا ةد

 جز يتلا ديشانالا نم يهو
 تاقلح يف نوبقوصلا اب
 راكذالا







 رولز عسسل نات





 ةمادملا ناطلس





 ءايحال اهبابح

 ءادنالا ٌءلؤلي









 انيتجبم ب”وذنو انيتفشهتبنن مق



 ىراكس شعن نا رهدلا ةمكح
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 برعلا ناسل نبتكم
 هير انستا 23



 بلك, نونفلا ةعبطم



 17 اياب
01 

 ري مج جيجي جم جو حجج ميج مج ميج حجم

 ينجالا بدالا نم دلاسق

 (ةيمسقةعومج ) كاديلل ىلا دئاع

 تيلفن وم ةسق يف دعاسلا

 ( رمش ) نانالا يخا

 مالاءادن
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 لي يجي يجي يح يح يجي يي يل يح يجي يي يحي يجي يي جب حجج يجيه نجح ُ

 امل دامي ام وا :ىع .غ ا” إ ةزملا


